
sin genel kabul görmesine karşılık ikinci
sinin rivayetiyle ilgili sorunların bulunması 
sebebiyle- konuya ilişkin eserlerde bunla
rın uzlaştırılması üzerinde durulmamak
tadır. Mesela Tahavi ikinci hadise yer ver
mezken (Şerl:ıu fvlüşkili'l-aşar, I, 4 I 7-42!) 

Kasani açıklama yoluna girmeksizin her 
ikisini nakleder (Beda'i', Il, !05). Bu du
rumla ilgili İbn Abidin'in aktardığı yorum
dan da yararlanarak (Reddü'l-mu/:ıtar, Il, 
420) önceki ilahi dinlerde sahur uygulama
sı varken bir süre sonra terkedilmiş oldu
ğu , dolayısıyla ikinci hadiste asli haliyle ila
hi dinlerdeki hükme işaret edildiği söyle
nebilir. Buna göre birinci hadiste ResCıl-i 
Ekrem'in kendi dönemindeki yahudi ve hı
ristiyanları kastetmiş olması muhtemeldir. 
Şah Veliyyullah'ın sahurda bereket olduğu
na dair hadisten hareketle sahurun fayda
larını açıklarken ortaya koyduğu düşünce 
bu yorumu destekleyici niteliktedir: Sahur 
yemeğiyle bir yandan vücuda oruca da
yanmasına yardımcı olacak enerji sağla
nır, diğer yandan insanların daha dindar 
olma çabasıyla dini zorlaştırmaya ve dinin 
getirdiği yükümlülüklerde değişiklik yap
maya yeltenmeleri önlenmiş olur. Nitekim 
Hz. Peygamber bizim orucumuzla Ehl-i ki
tabın orucu arasındaki temel farkın sahur 
yemeği olduğunu belirtmiştir. Bu ifadede 
Ehl-i kitabın dinlerinde tahrifat yaptığına 
işaret vardır. Onların bu tutumuna aykırı 
davranmak dinin asli haliyle korunmasına 
katkı anlamı taşır (lfüccetullahi'l-baliga, 
Il , 52). İki hadisin anlamını uzlaştırmak 
üzere, Resul-i Ekrem'in kendi ümmetin
den ayrıldığı durumlar (ona has olmak üze
re farz, haram veya mubah kılınanlar) bu
lunduğu gibi diğer peygamberlerin sahur 
hususunda kendi ümmetierinden ayrıldı
ğı şeklinde bir izah yapılabilir. 

Sahur vakti fakihlerin çoğunluğuna gö
re gecenin son yarısının , bazı Hanefi ve Şa
filler'e göre son altıda birinin başlangıcıy
la tan yerinin ağarması arasındaki zaman 
dilimidir. Şafak sökmesi veya tan yerinin 
ağarmasıyla kastedilen ise sabah namazı 
ve orucun başlangıç vaktinin girmesidir (bu 
vakit! e ilgili hadisler ve yorumları için bk. 
FECİR). Hz. Peygamber, kendi döneminde 
İbn Ümmü Mektüm'un okuduğu sabah 
ezanından önce Bilal-i Habeşl'nin teheccüd 
narnazına veya oruç için sahura kalkacak
ları uyandırmak üzere okuduğu ezanın sa
h ur yemeğine engel olmadığını ifade eden 
hadisi (Buhar!, "Şavm", !7; Ebu Davüd, 
"Şavm". !8), sahura kalkmayı özendirme 
yanında sahur yemeğinin olabildiğince ge
ciktirilmesinin uygun olduğu anlamını da 
içermektedir. ResCıl-i Ekrem'in sahur uy-

gulamalarıyla ilgili rivayetler de bunu des

tekleyici nitelikte olup hemen hepsinden 

onun sahur yaptıktan sonra uzun bir süre 

geçmeden (elli ayet kadar okunabilecek bir 

zaman geçince) sabah namazını kıldırdığı an

laşılmaktadır (Buhar!, "Şavm", 20, "Tehec

cüd", 8; Müslim, "Şıyam", 47; Nesa!, "Şı
yam", 20-22). Bu konudaki delilleri değer
Iendiren fakihler sahuru son vaktine bırak
manın müstehap olduğu sonucuna var
mışlardır. Ancak bu hüküm imsak vakti
nin girmesiyle sınırlıdır; vaktin girip gir
mediğinde tereddüt ediliyorsa yiyip içmek 
rnekruh olur (bu hususta karşılaşılabile
cek bazı durumların hükümleri için bk. iM
SAK; ORUÇ) . Fakihlerin çoğunluğuna göre 
-oruç tutmama kastı yoksa- sahur yemeği 
oruca niyet yerine geçer; Şafii mezhebin
de ise sahura kalkmak niyet yerine geç
mez. 
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~ İBRAHiM KAFi DöNMEZ 

SAHV 
(~1) 

Cezbe, vecd ve aşk ile 
kendinden geçen salikin ayılıp 
his ve şuur alemine dönmesini 

ifade eden tasavvuf terimi 
(bk. SEKR). 

SN 
(bk. AMiL). 

_j 

_j 

SAl MUSTAFA ÇELEBi 

SN MUSTAFA ÇELEBİ 
(ö. 1004/1595-96) 

Mimar Sinan hakkındaki 
L eserleriyle tanınan şair ve nakkaş. _j 

Sal hakkında en geniş bilgiyi çağdaşı Kı
nalızade Hasan Çelebi vermektedir (Tezki

re, ı, 44!). Sal'yi belagat sahibi ve hicivde 
başarılı olarak tanımlayan, beş beyitlik bir 
şiirini örnek veren Hasan Çelebi'nin onun 
şairliğinden çok nakkaşlığını övmesi Sal'
nin asıl mesleğinde başarılı olduğunu gös
termekte, henüz genç yaşta bulunduğunu , 

çok çalışması halinde ilerleyip olgunlaşa
cağını söylemesi de onun yaşıyla ilgili bir 
ipucu vermektedir. Hasan Çelebi'nin tezki
resini 994 (1586) yılında tamamladığı göz 
önüne alınırsa Sal'nin Sinan'ın ölüm tari
hinde (996/1588) otuz yaşlarında olduğu 
söylenebilir. Sal'nin ölüm tarihini veren en 
güvenilir kaynak Riyazl'nin tezkiresidir. Sal 
hakkında kısa bilgilerle divanından on iki 
beytin yer aldığı eserde onun ölümü üze
rine şair Haşiml'nin yazdığı mısra (Gitti 
Sa! re h-i fenaya bugün [ı 004]) kaydedil
mekte ve İstanbul'da Silivrikapı dışında gö
müldüğü belirtilmektedir (Riyazü'ş-şuara, 
vr. 57a-b). Buna göre Sal'nin kırk yaşların
da öldüğünü söylemek mümkündür. Bu 
iki kaynakyanında Rıza'da Sal'ye birkaç sa
tırlık yer ayırmaktadır ( Tezkire, s. 51). İb
rahim Alaeddin Gövsa'nın Sal hakkında ver
diği bilgiler arasında , "Mimar Sinan'ın tür
besindeki kitabesi Tezkiretü'l-bünyan'da 
yazılıdır" şeklindeki ifadesinin (Türk fvleş
hurları, s. 338) yanlış olduğuna işaret et
mek gerekir. Sal Mustafa Çelebi, Ahdl ve 
Faizi'nin tezkirelerinde geçen Sat adlı diğer 
bir şairle karıştırılmıştır ( İpekten v.dğr., s. 
414) 

Eserleri. 1. Tezkiretü'l-ebniye. Mimar 
Sinan'ın ağzından nazım ve nesir olarak 
kaleme alınan bu eserde Mimar Sinan'ın 
hayatı ve yapılarının adları çeşitlerine gö
re on üç bölüm halinde verilmektedir. Ki
tap önce İbrahim Edhem Paşa'nın Usul-i 
Mi' mari-i Osmani (ı 873) adlı eserinin için
de yer almış. daha sonra Ahmed Refik Al
tınay Mimar Sinan adlı eserinde (İstan
bul !93!) nesir bölümünü yayımlamıştır. 
Ardından çeşitli nüshaları karşılaştırılarak 

tam metin halinde Rıfkı Melül Meriç ta
rafından neşredilmiştir (Mimar Sinan: Ha
yatı, Eseri, Ankara 1965, s. 53-!29). Türk 
Tarih Kurumu'nun hazırlattığı bir proje çer
çevesinde 1939 yılında hazırlanınakla bir
likte ancak 1965'te gerçekleştirilen bu ya
yın titiz bir çalışma olmakla birlikte Meriç 
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SAT MUSTAFA ÇELEBi 

Sa i Mustafa Çelebi'nin Tezkiretü 'l-ebniye adir eserinin ilk 
sayfas ı [TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1236) 

eserini tamamlayamadığı için rumuzlar ha
linde verilen nüshaların hangileri olduğu 
belirtilmemiştir. Aynı projede görev alan 
Afet inan'ın Mimar Koca Sinan adlı eser
de (Ankara 1956, 1968) yer verdiği Tezki
retü'l-ebniye muhtemelen Meriç'in çalış
masına dayanmaktadır. Daha sonra Zeki 
Sönmez, Sal'nin her iki eserini yeni harf
lerle ve nesir kısmını sadeleştirerek neş
retmiştir (Mimar Sinan ile İlgili Tarihi Yaz
malar-Belgeler, istanbul 1988, s. 21-77). Z. 
Tezkiretü'l-bünyô.n. Yine Mimar Sinan'ın 
ağzından hatıraları ihtiva eden bu eser de 
nazım ve nesir olarak kaleme alınmış olup 
Sinan'ın çocukluk çağından mimarbaşı olu
şuna kadar hayatı ve önemli altı eserinin 
yapılışını hikaye etmektedir. Bunlar Şeh
zade Camii, Kırkçeşme Su Tesisi, Süleyma
niye Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın kı
zı Mihrimah Sultan'ın bahçesindeki su do
tabı, Büyükçekmece Köprüsü ve Edirne'
deki Selimiye Camii'dir. Birçokyazması bu
lunan eserin Süleymaniye Kütüphanesi'n
de kayıtlı nüshası (Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 491 1) müellif hattıdır. Tezkiretül-bün
yô.n'ın en güzel nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndedir (Revan Köşkü, nr. 
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1456). Kütüphanelerdeki bazı nüshalarda 
her iki eser bir arada yer almakta (Süley
maniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 
4628; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Mecami'-i 
Türkl-i Tal'at, nr. 119), bazılarının ise Tez
kiretü'l-ebniye'deki eser listelerinin Tez
kiretü'l-bünyô.n'a eklendiği devşirme nüs
halar olduğu görülmektedir (Süleymaniye 
Ktp., Nuri Arlasez, nr. 2468/81; Mill1' Kü
tüphane, AY, nr. 259, 1644; Millet Ktp., Ali 
Em1'r1' Efendi, nr. 921 ). Tezkiretü'l-bün
yô.n, Tezkiretü'l-ebniye'den alınan eser
ler listesinin de bulunduğu bir nüshası esas 
alınarak İkdam Matbaası sahibi Ahmed 
Cevad Bey tarafından yayımlanmıştır (İs
tanbul 1315). Daha sonra Sadık Erdem bu
na dayanarak eserin yeni harflerle neşri
ni gerçekleştirmiştir (İstanbul ı 988). Tez
kiretü'l-bünyô.n'ın müeUif hattı nüshası
nın tıpkıbasımı, çevriyazısı, sadeleştiriimiş 

açıklamalı şeklini kapsayan bir neşri Suphi 
Saatçi tarafından yapılmış (bk. bibl.), da
ha sonra Hayati Develi ve Samih Rifat, Tez
kiretü'l-ebniye'nin Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi'ndeki nüshası (Emanet Ha
zinesi, nr. 1236) ile Tezkiretü'l-bünyô.n'ın 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshası
nın (Hacı Mahmud Efendi, nr. 4911) tıp
kıbasımını, bu iki eserin çeşitli nüshalara 
dayanan edisyon kritiğini ve günümüz 
Türkçe'sine aktarılmış şeklini kapsayan bir 
yayımını gerçekleştirmiştir (Sat Mustafa 
Çelebi, Yapılar Kitabı: Tezkiretü 'l-Bünyan 
ve Tezkiretü'l-Ebniye, istanbul 2002). Suphi 
Saatçi Tezkiretü'l-bünyô.n'ın Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki bir nüsha
sının (Revan Köşkü, nr. 1456) tıpkıbasımı, 

Sai Mustafa 
Çelebi'nin 

Tezkiretü'l
bünyan 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

[TSMK, Revan Köşkü, 

nr. 1456) 

çevriyazısı ve sadeleştiriimiş metnini kap
sayan bir neşrini de yapmıştır (Bir Osman
lı Mucizesi Mimar Sinan, istanbul 2005). 

Sursalı Mehmed Tahir, Sal'nin Ravza
tü's-selô.tin adında bir eserinin daha bu
lunduğunu, bunun Şehrizade Mehmed 
Said Efendi'nin Nevpeyda adlı tarihinde 
zikredildiğini belirtir (Osmanlı Müellifleri, 
rı, 228) . Sal'nin bir divanı olduğu biliniyor
sa da henüz ortaya çıkmamıştır. Tezkire
tü'l-bünyô.n aslında Sal'nin küçük bir di
vanı sayılır. Sal'nin Mimar Sinan'ın ölümü 
üzerine türbesi için yazdığı manzume ade
ta onun biyografisini birkaç dizeye özlü bi
çimde sığdırması, Sinan'ın dünyasına ne 
kadar nüfuz ettiğini göstermesi ve onun 
ölüm tarihini bildiren tek belge olması açı
sından büyük önem taşır. 

Sal, Sinan'ın yaptığı bazı eseriere kita
be yazmıştır. Bunlar Çemberlitaş Valide 
Sultan Hamarnı (992/1584), Kocamustafa
paşa Ramazan Efendi (Hüsrev Çelebi) Ca
mii (994/1586) ve Süleymaniye Mimar Si
nan Türbesi'dir (996/1588). Ayrıca Ayvan
saray'da Korucu Camii altındaki İskender 
Bey Çeşmesi (975/1567), Bulgaristan Har
ınantı'da Siyavuş Paşa Köprüsü (993/1585) 
ve Kağıthane'deki Mlrahur (İmrahor) Çeş
mesi (998/1 589-90) kitabelerinin de Sat Çe
lebi'ye ait olduğu bilinmektedir. Sinan'ın 
yapıları için yazdığı en erken kitabenin 99Z 
(1584), en son kitabenin 996 (1588) tarihi
ni taşıması, öte yandan Sinan hakkındaki 
biyografilerinin de onun hayatının sonları
na tesadüf etmesi Sat'nin en verimli döne
minin bu tarihler arasında geçtiğine işaret 
eder. 
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Iii SU1'Hİ SAATÇi 
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SAİB b. AKRA' 

i 

( t_}YI ı.)! ._,.JWI ) 

es-Saib b. el-Akra' b. Avf es-Sekaf1 
(ö. 36/656'dan sonra [?]) 

L 
Sahabi. 

_j 

Annesi Müleyke'nin güzel koku satarak 
geçimini sağlayan bir hanım olduğu, Saib 
dünyaya gelince onu ResCıl- i Ekrem'e gö
türdüğü, ResCılullah'ın da Saib'in başını ok
şayıp ona dua ettiği kaydedilmektedir. İbn 
Abbas'ın Araplar arasında ondan daha akıl
lı birinin olamayacağını söylediği Saib genç
liğinde parlak zekası ,' ince muhakemesi ve 
hesap bilgisiyle dikkati çekti. Bu sebeple 
Hz. Ömer onu divan katipliğine getirdi, ar
dından ganimetieri paylaştırmak üzere Ni
havend'e gönderdi; daha sonra kendisine 
elçilik ve vergi tahsildarlığı görevlerini ver
di. Muhtemelen ı. Mervan zamanında Sa'd 
b. Ebü Vakkas, Saib'i bir başkasıyla birlikte 
Küfe'nin sınırlarını çizmekle görevlendirdi, 
o da Küfe'de yaşayan kabileterin yerleşe
ceği bölgeleri tesbit etti. 

Sa'd b. Ebü Vakkas, Kadisiye Savaşı'ndan 
(ı 5/636 ı sonra Medain'i fethedince Halife 
Ömer, Saib'i oraya am il olarak yolladı ve 
ganimet in beşte birini Medine'ye getirme
sini söyledi. Kaynaklarda Saib'in Medain'
de iken bir hazine bulduğu, bu hazinenin 
içindeki pirinç bir heykeli almayı hak etti
ğini düşünerek durumu bir mektupla Hz. 
Ömer' e sorduğu , halifenin de ona bir dev
let memuru olduğunu hatırlatarak heyke
li beytülmale vermesi gerektiğini bildirdi
ği (İbn Ebu Şeybe , VI , 555ı. diğer bir riva
yette de hazineyi müslümanlar arasında 
payıaştırmasını emrettiği kaydedilmekte
dir. Hz. ömer, Yezdicerd 'in Nihavend'de 
büyük bir ordu hazırladığını öğrenince Kü
fe'de bulunan Nu'man b . Mukarrin'i ona 
karşı yeni bir ordu hazırlamakla görev-

lendirdi ve bu talimatını İbn Mukarrin'e 
Karlb b. Zafer ve Saib b. Akra' ile gönder
di; Saib'e de zafer kazanıldığı takdirde ga
nimeti askerler arasında adaletli bir şekil
de payıaştırmasını emretti. Saib bu görevi 
yaptıktan sonra ganimetin beşte birini iki 
mücevher sandığıyla birlikte Hz. Ömer'e 
getirdi. 

Saib'in daha sonraki hayatı hakkında ye
terli bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen 
Hz. ömer'in maliye ve hazine nazırlığı gö
revini yapmış, Hz. Osman devrinde Abdul
lah b. Büdeyl'den sonra İsfahan valisi ol
muştur. İsfahan'da vefat eden Saib'in oğ
lu Fudayl da İsfahan valiliği yapmış ve so
yu burada devam etmiştir. Tabiln alimle
rinden Mesrük b. Ecda'ın kızıyla evlendi
ği kaydedilen Saib'in çok az hadis rivayet 
ettiği ve kendisinden Ebü İshak es-Sebü 
ile Abdullah b. Avn'ın rivayette bulunduğu 
belirtilmiştir. 
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Iii TALAT SAKALLl 

SAİB b. OSMAN 
(bk . OSMAN b. MAZ'ÜN). 

SAİB-i TEBRiz( 
( ı.S )1. .r.i ..,..s l.:> ) 

Mirza Muhammed Ali 
b. Mirza Abdirrahlm Tebriz! İsfahani 

(ö . 1087/ 1676 [?]) 

Daha çok Farsça şiirler söyleyen 
Azeri şairi. 

_j 

i 

_j 

Bazı kaynaklarda 1 O 1 O ( 1601 ı veya 1 016 
( 1607ı yılında dünyaya geldiği belirtilirse 
de Kandehar'ın ll. Abbas tarafından zaptı 
sırasında (ı 058/ 1 648ı altmış yaşında ol
duğu bilgisinden hareketle Tebriz'de veya 
İsfahan'da 999'da (ı 591 ı doğduğu söyle
nebilir. Babası Mirza Abdürrahim, Tebriz'in 
önde gelen tüccarlarındandı. Saib çok kü-

sAiB- i TEBRTZT 

Saib·i Tebrizi 

çük yaşta iken ailesi Safevi Hükümdan I. 
Abbas'ın emriyle Tebriz'den İsfahan'a göç 
ettiğinden eğitimi ve yetişmesi bu şehir

de oldu. Gençliğinde hacca gitti, dönüşte 
Osmanlı Devleti 'nin bazı şehirlerini dola
şarak İsfahan'a vardı. Ancak kendisini çe
kemeyen bazı kimselerin Osmanlı sarayı 
ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular çıkar
dığını haber alınca burada durmayarak Hin
distan'a hareket etti (ı 034!1625ı . Yolda 
Herat ve Kabil' e uğradı. Kabil'de Newab 
Zafer Han diye tanınan Mirza Ahsenullah'
tan saygı gördü, onu metheden kasideler 
yazdı. Kabil'e Leşker Han yönetici olarak 
tayin edilince Burhanpür'a dönen Zafer 
Han, Saib'i de kendisiyle birlikte götürdü 
ve Şah Cihan'a takdim etti ( 1039/l629-30ı 
Şah Cihan kendisini Müsteid Han unvanıy
la taltif ederek binbaşı rütbesiyle maiyeti
ne aldı. Saib'in babası oğlunu almak üzere 
Ekberabad'a (Agraı geldiği sırada Keşmir'e 
tayin edilen Zafer Han onu da yanında gö
türdü. Saib daha sonra babasıyla birlikte 
İsfahan'a döndü. Ardından Meşhed, Kum, 
Kazvin, ErdebiL Yezd ve Tebriz'de kaldı. 
1050 (164oı yılında Tebriz'de olduğu , Ev
liya Çelebi'nin bu şehirde görüştüğü alim
ler arasında Saib'i de zikretmesinden an
l aşı lmaktadır (Seyahatname, ll, 252ı . Şah 

ll. Abbas döneminde ( 1 642-1 667ı onun göz
deleri arasına girdi ve "melikü'ş-şuara" un
vanını aldı. Ancak Şah Süleyman'ın cülü
su münasebetiyle ( 1667ı yazdığı kasidede 
kullandığı bir ifade yüzünden gözden düş
tü. 1081 (1670-71 ) veya 1087 (1676) yılın
da vefat etti ve İsfahan'da Saib Tekkesi 
adını taşıyan türbesine defnedildi. Safevi 
Devleti'nin en parlak döneminde yetişen 
Saib bir Türk şairi olmasına rağmen Fars 
edebiyatında yeni bir ekol kurmuş ve Hint 
üstübunun (sebk-i Hindiı sayılı temsilcileri 
arasında yer almıştır. İran , Hindistan, Azer
baycan ve Orta Asya'daki birçok şair üze
rinde güçlü etkisi olan Saib şiirlerinde ince 
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